CO JE EKOŠKOLA?
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali
ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká
část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k
odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou
programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.
Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu
školního roku realizují. Pro daný školní rok si zvolí téma a to se snaží naplnit.
Cílem Ekoškoly je snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si svého jednání na životní
prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí. Žáci mají pozitivní vztah k
prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo příjemné a ekologické.

7 kroků
1. EKOTÝM
Tým založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů
nebo odborníků. Žáci mají hlavní slovo.
2. ANALÝZA
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba
naopak zlepšit. Výsledky analýzy nám ukazují, na co se zaměřit.
3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak
udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.
4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Vycházíme z analýzy. Průběžně zjišťujeme, jak se nám daří naše naplánované úkoly plnit.
5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí a
dovedností.
6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme
spolupráci i mimo Ekotým. Komunikujeme s širší veřejností, s úřady apod. Dochází tím k zviditelnění.
7. EKOKODEX
Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak
dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí. Slouží jako návod, jak být šetrným k
životnímu prostředí.

